
Príloha č. 2 k zásadám pre vydávanie povolenia na pridelenie vyhradeného parkovania 

Príloha č. 2  

 

 

 

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Referát územného plánu a regionálneho rozvoja  

Mierová 21  

827 05 Bratislava 212 

Vec 

Žiadosť o vyhradené parkovanie FO/PO/Invalidná osoba - zmena  

Žiadam o zmenu povolenia vyhradeného parkovania vydané pod číslo : ..................................................................  

zo dňa:................................... z dôvodu :....................................................... k termínu : .......................................... 

 

STARÉ ÚDAJE : 

Vozidlo : obchodný názov :.................................................................... evidenčné číslo vozidla : .... ................................ 

na ulici :.................................................................................... ...............pred domom číslo:...............................................  

na dobu od : ................................ do : ................................... 

 

NOVÉ ÚDAJE : 

Vozidlo : obchodný názov :......................................................evidenčné číslo vozidla : ......................................... 

na ulici :.................................................................................... pred domom číslo: .............................................................  

na dobu od : ................................ do : ................................... 

 

Za splnenie podmienok povolenia a za následky vzniknuté nedodržaním podmienok povolenia bude 

osobne zodpovedný (á): 

Meno a priezvisko:  .............................................................................................................................................................. 

Trvalý pobyt:  ........................................................................................................................  PSČ : .................................. 

Dátum narodenia:  ....................................................  Tel. č./mobil :  ...............................................................................  

 

Ostatné podmienky pôvodného rozhodnutia zostávajú v platnosti bezo zmeny. 

 

POUČENIE PRE ŽIADATEĽA : 

K ZMENE žiadosti je potrebné priložiť: 

 Žiadosť z dôvodu zmeny umiestnenia parkovacieho miesta sa podáva s nakreslenou situáciou a presným 

vyznačením nového miesta pre vyhradené parkovanie. 

 Žiadosť z dôvodu zmeny žiadateľa, vozidla, EČV a termínu sa podáva s priloženou fotokópiou nového 

veľkého technického preukazu vozidla. 

 

UPOZORNENIE PRE ŽIADATEĽA  

Postup a podmienky vydávania povolení ako aj práva a povinnosti žiadateľa sú uvedené v „Zásadách pre vydávanie 

povolenia na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta v Mestskej časti Bratislava - Ružinov“ zo dňa 10.10.2016, 

ktoré sú voľne dostupné na internetovej stránke www.ruzinov.sk.  

Finančné náklady spojené so zmenou vyhradeného parkovacieho miesta znáša žiadateľ.  

 

 

V Bratislave dňa:                                                                                            ....................................................... 

                                                                                                                                    podpis žiadateľa 

 

 

pokračovanie na druhej strane 

Žiadateľ (a) (Meno, priezvisko, titul / Názov firmy): ........................................................................................................................................ 

Trvalý pobyt / Sídlo firmy: Ulica :.................................................................................. číslo domu :.................. PSČ : ....................... 

Dátum narodenia : .................................. Rodné číslo : ............................................. Tel. č. / mobil: ................................................. 

IČO : ....................................... 

http://www.ruzinov.sk/


 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 

 
...................................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko, titul,  

 

...................................................................................................................................................... 

Trvalý pobyt dotknutej osoby  

 
týmto prehlasuje, že bol/a / v zmysle paragrafu 6,11,15,16,28 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov poučený /á/ o právach dotknutej osoby, súhlasí so spracúvaním osobných údajov  

v informačnom systéme, ktorého prevádzkovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov. 

 

Ako dotknutá osoba v zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dávam svoj 

súhlas Mestskej časti Bratislava - Ružinov na spracúvanie mojich osobných údajov na 

vymedzený účel. 

 

Vymedzený účel :  

- užívateľ parkovacieho miesta  

- zmena užívania parkovacieho miesta 
- ukončenie užívania parkovacieho miesta podľa Občianskeho zákonníka 

 

 

Zoznam osobných údajov :    titul, meno a priezvisko/aj predchádzajúce a rodné/,  

                                               rodné číslo, adresa,  

 

Doba platnosti súhlasu :         v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel spracovania           

                                               a zákonmi o účtovníctve a archívnictve 

 

Dotknutá osoba týmto potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku a že 

uvedené údaje sú pravdivé, správne a aktuálne. 

 

 

 

 

V Bratislave dňa   ........................................                    .........................................................         

                                                                                                    podpis dotknutej osoby 

                                                                                    

Dôležité údaje , ktoré žiadame vyplniť: 

Titul (y) : ............................................................................................................ 

Meno:.................................................................................................................. 

Priezvisko: .......................................................................................................... 

Rodné priezvisko (aj u mužov): ......................................................................... 

Trvalé pobyt: ...................................................................................................... 

Dátum narodenia: ............................................................................................... 

Rodné číslo: ........................................................................................................ 

 

 


